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Struktura přednášky



• souhrnný programový dokument,
• zastřešuje veškeré operační programy, 
• jeho úloha je především koordinační

a) Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a   
podnikatelských služeb

b) Rozvoj dopravní infrastruktury
c) Rozvoj lidských zdrojů
d) Ochrana a zkvalitňování životního prostředí
e) Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Národní rozvojový plán 2004 - 2006



• Operační program na podporu průmyslu a podnikání
(OP PP)

• Operační program pro rozvoj lidských zdrojů (OP 
RLZ)

• Operační program pro rozvoj infrastruktury (OP Infra)

• Operační program pro podporu venkova a 
multifunkčního zemědělství (OP Agri)

• Společný regionální operační program  (SROP)

5 Operačních programů v ČR



SPOLEČNÝ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

PROGRAM 



Podporované oblasti – priority SROP

• Regionální podpora podnikání

• Regionální rozvoj infrastruktury

• Rozvoj lidských zdrojů v regionech

• Rozvoj cestovního ruchu

• Technická asistence



Priorita 1 Regionální podpora 
podnikání 45,131 €

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných 
regionech 45,131 €



Priorita 2 Regionální rozvoj 
infrastruktury 196,967 €

Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 151,941 €

Opatření 2.2
Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v 
regionech

22,513 €

Opatření 2.3 Regenerace vybraných měst 22,513 €



Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v 
regionech 92,288 €

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech 45,018 €

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v 
regionech 37,137 €

Opatření 3.3
Posílení kapacity místních a 
regionálních orgánů při plánování
a realizaci programů

10,133 €



Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 108,069 €

Opatření 4.1 Služby pro cestovní ruch 36,020 €

Opatření 4.2 Infrastruktura cestovního ruchu 72,049 €



Financování projektů

• Evropská unie – celkem 454,260 mil €
• Česká republika – St. rozpočet – 10-20%
• Žadatel - 0 – 50% nákladů

Další možnosti financování

• Krajský úřad
• Obec
• Státní fond dopravní infrastruktury
• Bankovní domy



Předkládání projektů

• Přibližně 3 krát ročně na Sekretariátu 
Regionální rady (S-RR)

• Doporučujeme důkladně před podáním 
žádosti konzultovat projekty a jejich 
náležitosti na S-RR

• Předkládání žádosti v elektronické podobě
• Povinné přílohy ve fyzické podobě



Výběr projektů

• na úrovni Regionálních rad = NUTS II 
(vyjma nadnárodních projektů),

• podle dosažené bodové úrovně projektu,
• bodování je prováděno na základě

bodovacích tabulek,
• náročnější projekty posuzují experti,
• smlouva je uzavírána mezi Řídícím 

orgánem (ŘO) - MMR a žadatelem.



Proplácení nákladů projektů
• pouze tzv. uznatelné náklady,
• až po ukončení realizace projektu a 

kontrole ze strany centra regionálního 
rozvoje (CRR) a Řídícího orgánu (ŘO),

• u víceletých projektů možno proplácet po 
etapách,

• jedná se o možnosti zálohové platby ze 
spoluúčasti státního rozpočtu(pouze pro 
NNO)



Možnosti knihoven v zapojení do SROP
• Opatření 2.2.: Rozvoj informačních a komunikačních 

technologií v regionech

• Opatření 3.1.: infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

• Opatření 3.2.: Podpora sociální integrace v regionech

• Opatření 3.3.: Posílení kapacity místních a regionálních 

orgánů při plánování a realizaci programů

Možnosti knihoven při čerpání
prostředků ze SROP



OP Infrastruktura

Částka € ze SF
Opatření

Opatření 2.2.: Rozvoj informačních a 

komunikačních technologií v regionech
22,513 €

Opatření 3.1.: Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů

45,018 €

Opatření 3.2.: Podpora sociální integrace v 
regionech

37,137 €

Opatření 3.3.: Posílení kapacity místních a 

regionálních orgánů při plánování a realizaci 

programů

10,133 €



Kontakt na OP Infrastruktura

Opatření 2.2.: 
Rozvoj informačních a komunikačních    technologií

v regionech

Např.:  Rozvoj informačních technologií ve školách, 
vzdělávacích institucích a knihovnách (zavádění
internetu)

Pravděpodobné indikátory: 
• počet vytvořených veřejných internetových míst
• zvýšení počtu uživatelských míst ve veřejných informačních a   
internertových stanicích
• zvýšení % obyvatel soustavně používajících internet



2.2.    Rozvoj informačních a komunikačních    
technologií v regionech

Zaměření : podpora investičních projektů v oblasti 
informačních a komunikačních technologií pro:

• regionální a místní veřejnou  správu
• obyvatelstvo

Příklady: nákup počítačů, speciálního softwaru, 
nákup základního příslušenství k PC, vybudování
regionálních a místních komunikačních sítí, na
zavádění internetu

Podmínky čerpání u opatření 2.2.



2.2.    Rozvoj informačních a komunikačních          
technologií v regionech

Koneční uživatelé: 

• kraje
• obce
• svazky obcí
• organizace zřízené kraji a obcemi
• nestátní neziskové organizace

Podmínky čerpání u opatření 2.2.



2.2.    Rozvoj informačních a komunikačních             
technologií v regionech

Forma podpory: nevratná přímá pomoc

Financování: 
• 75% Evropský rozvojový fond 
• 25% české zdroje

Podmínky čerpání u opatření 2.2.



Kontakt na OP Infrastruktura

Opatření 3.1.: 

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Např.:  Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích 
zařízení spojených s celoživotním učením

Pravděpodobné indikátory: 
• využití vybudovaných kapacit v oblasti celoživotního učení
a sociální integrace
• počet nových pracovních míst ve vybudovaných zařízeních
v oblasti celoživotního učení a sociální integrace



3.1.    Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v 
regionech

Zaměření : podpora investičních projektů
v  oblasti:

• aktivní politiky zaměstnanosti 
• celoživotního učení
• sociální integrace

Příklady: nová výstavba, stavební obnova, nákup   
technologie, nákup počítačů, venkovní úpravy, 
technická infrastruktura, speciální pomůcky

Podmínky čerpání u opatření 3.1.



3.1.    Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech

Koneční uživatelé: 

• kraje
• obce
• svazky obcí
• organizace zřízené kraji a obcemi
• nestátní neziskové organizace
• státem zřízené organizace

Podmínky čerpání u opatření 3.1.



3.1.    Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech

Forma podpory: nevratná přímá pomoc

Financování: 
• 80% Evropský rozvojový fond
• 20% české zdroje

Podmínky čerpání u opatření 3.1.



Kontakt na OP Infrastruktura

Opatření 3.2.:

Podpora sociální integrace v regionech

Např.:  
•Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci
•Programy pro ohorženou mládež do 25 let
•Programy vytváření místních partnerství a budování
místních komunit

Pravděpodobné indikátory: 
• počet podpořených osob, klientů programů sociální
integrace



3.2   Podpora sociální integrace v 
regionech

Zaměření : neinvestiční podpora integrace           
na místní či regionální úrovni

• podpůrné projekty pro znevýhodněné
skupiny obyvatelstva 

• prevence vzniku znevýhodněných skupin 
• rozvoj občanské společnosti

Podmínky čerpání u opatření 3.2.



3.2.    Sociální integrace v regionech

Forma podpory:
nevratná přímá pomoc poskytnutá konečným 
uživatelům formou grantových schémat

Financování: 
80% Evropský sociální fond        
20%  konečný uživatel

Podmínky čerpání u opatření 3.2.



3.2.   Sociální integrace v regionech

Koneční příjemci: kraje
- formou grantových schémat

Koneční uživatelé:
• obce
• svazky obcí
• organizace zřízené kraji a obcemi
• nestátní neziskové organizace

Podmínky čerpání u opatření 3.2.



Kontakt na OP Infrastruktura

Opatření 3.3.:

Posílení kapacity místních a regionálních 

orgánů při plánování a realizaci programů
Např.:  
Vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací
programů a projektů

Pravděpodobné indikátory: 
• počet osob, které prošly vzdělávacími programy pro 
aktéry na místní a regionální úrovni



3.3    Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů

Zaměření : 
• neinvestiční podpora všech skupin aktérů na 
místní či regionální úrovni, zapojených jak do 
přípravy, tak do následné realizace programu

Podmínky čerpání u opatření 3.3.



3.3    Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů

Aktéři: 
• veřejná správa (obce, svazků obcí, kraje)
• regionální sdružení
• podnikatelé
• organizace zřizované veřejnou správou
• nestátní neziskové organizace

Podmínky čerpání u opatření 3.3.



3.3 Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů

Příklady:
• kursy 
• semináře
• školení
• zahraniční aktivity
• vydávání brožur a publikací
• poradenská činnost
• zavedení internetových stránek    

Podporované aktivity u opatření 3.3.



3.3.    Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů

Forma podpory: 
nevratná přímá pomoc poskytnutá konečným 
uživatelům 

Financování: 75% Evropský sociální fond
25% české zdroje

Podmínky čerpání u opatření 3.3.



3.3. Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci

Koneční příjemci: kraje

Aktivity pro místní aktéry jsou zdarma

Podmínky čerpání u opatření 3.3.



Rozšíření služeb celoživotního vzdělávání
regionální knihovny ve Vítkově (Moravskoslezský 
kraj) – dotace na projektovou dokumentaci 280 tis. 
Kč

Krajská knihovna – multifunkční a informační
centrum  regionu (Karlovarský kraj) – 67,5 mil Kč

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního 
vzdělávání v regionu Hustopeče ( Jihomoravský 
kraj) 5,9 mil Kč

Příklady knihoven zapojených do 
1.kola v rámci opatření 3.1 SROP



řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj
útvar pověřený výkonem 
funkce řídicího orgánu 

odbor Řídicího orgánu SROP a JPD 
Praha 

sídlo Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 110 
15, Česká republika

jméno odpovědné osoby Ing. Jana Paláčková

telefon +420 224 861 557 
fax +420 224 811 243 
email paljan@mmr.cz

Kontakt na Řídící orgán SROP

mailto:vera.jourova@mmr.cz


Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně
úspěchů při využívání fondů Evropské unie.

Ing. Radka Soukupová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Řídící orgán SROP a JPD Praha

sourad@mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

mailto:sourad@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/

